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uživatele tedy platí jednoduché pravidlo: pokud
je klíč mého partnera podepsán certifikačním
klíčem společnosti, je partner důvěryhodný. Pochopitelně před podepsáním klíče musí administrátor ověřit skutečnou identitu majitele klíče.

zaměstnanců není problém klíče nahrát ručně
na všechny disky a nové klíče rozesílat poštou či
na disketě. Pokud je ovšem frekvence vytváření
a rušení klíčů vysoká, je lepší klíče vystavit na
veřejný server (nejjednodušší a bezproblémová
možnost) nebo si zřídit server vlastní.
■

Kam s nimi?
Důležité je také umístění klíčů. Privátní klíč
musí být přístupný pokud možno jen jeho majiteli. Ideální místo k uložení je tedy majitelův
soukromý disk, na který nemají přístup ostatní
uživatelé.
Oproti tomu veřejné klíče musí být naopak
přístupné všem. U firem s malou fluktuací
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IP telefonie
v podání Cisco
Technologií AVVID lze plně nahradit
klasickou podnikovou telefonií

Petr Hrubý

IP telefonie je technologie, která si i přes jisté

• zabezpečuje připojení na okolní telefonní

obavy z nevyzrálosti a pochybnosti o své rentabi-

systémy (např. JTS)
Řešení postavené na bázi IP telefonie by
mělo všechny tyto funkce zachovat. Ukažme si,
jak si s touto úlohou poradila společnost Cisco
Systems.

litě získává stále větší respekt u odborníků na
telekomunikační techniku. Společnost Cisco
Systems, která má v současné době největší
podíl na trhu v této oblasti, nabízí kompletní
řešení umožňující kromě nasazení IP telefonie v podnikových podmínkách i její vazbu
na informační systém.

Co očekáváme
od podnikové ústředny
Úkolem IP telefonie je nahradit klasickou
telefonii v podmínkách podnikové infrastruktury řešením využívajícím existující
datovou síJ postavenou na bázi IP protokolu. Podíváme-li se blíže na klasickou
ústřednu, zjistíme, že plní následující
funkce:
• definuje číslovací plán, pravidla pro
využívání linek
• zajišJuje připojení účastnických telefonů
a jejich napájení
• realizuje propojení linek během telefonního
spojení

V příštím díle se
podíváme na několik
konkrétních příkladů
nasazení PGP,
včetně cenových
kalkulací.

livými účastníky, volba bran do klasické telefonní sítě, volba kodeků pro příslušné telefonní
spojení i různé doplňkové služby běžně dostupné na klasické ústředně (parkování, převzetí,
přesměrování v různých situacích, hudba při
přidržení a další).
CallManager je proces spuštěný na Media
Convergence Serveru, což je zařízení dodávané
společností Cisco. Je to server vyrobený společností Compaq, který lze pořídit v několika provedeních. Jako operační systém je využíván
Microsoft Windows 2000 Advanced Server a jako databázový je použit MS SQL server. Jeden
CallManager je schopen obsloužit až 2 500 IP
telefonů, v clusteru pak maximálně 10 000.
Cluster je přitom využíván jednak za účelem
zajištění redundance při výpadku jednoho ze
serverů, jednak pro vyvážení zátěže od jednotlivých IP telefonů.
CallManager je pro funkci Cisco IP
telefonů naprosto nezbytnou součástí,
bez které nelze realizovat žádné spojení.

Telefon s ethernetovým
rozhraním

Mozkem je CallManager
Klíčovou součástí řešení je takzvaný CallManager. V rámci jeho konfigurace je definován
číslovací plán, politika pro volání mezi jednot-

IP telefon má za úkol nahradit klasický
telefon. Na rozdíl od něho je připojen do
datové sítě a veškerá komunikace je realizována na bázi protokolů rodiny TCP/IP.
Cisco nabízí několik přístrojů lišících se
komfortem a využitelností. Přístroj je obvykle vybaven interním LAN přepínačem
a má dva ethernetové výstupy. Jeden slouží
pro připojení na podnikový přepínač, druhý pak pro napojení uživatelské pracovní stanice. Na jednom vývodu ze zásuvky tak může být
připojen telefon i počítač. Je přitom možné, aby
byl telefonní přístroj v jiné VLAN, než je PC.
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Rámce patřící IP telefonu jsou značkovány protokolem 802.1q/p a odcházejí s nastaveným
CoS na hodnotu 5, což je následně zohledněno
v rámci vhodné implementace kvality služby
v celopodnikové síti.
Telefon komunikuje s CallManagerem pomocí Skinny Station protokolu (SSP). Tento
jednoduchý protokol funguje na principu podnětu a reakce. Každá operace na telefonu je
oznámena CallManegeru, který na jejím základě provede definované operace a instruuje
telefon, jakou další činnost má vykonávat.
Demonstrujme si to na příkladu volání mezi
dvěma IP telefony.
Na volajícím telefonu je zvednuto sluchátko. Telefon to přes SSP oznámí CallManageru
a ten zpětně instruuje telefon, aby začal přehrávat oznamovací tón. Každé zadané číslo je opět
posláno CallManageru. V okamžiku, kdy
CallManager obdržel dostatek čísel, aby na
základě číslovacího plánu určil volanou stanici,
vyzve ji, aby začala vyzvánět. Ve chvíli, kdy volaný zdvihne sluchátko, je o tom opět informován CallManager, který oběma telefonům sdělí
IP adresy protější strany a vlastní tok telefonního spojení již probíhá bez jeho účasti. Nakonec
je informován o ukončení hovoru.
Důležitým atributem každého volání je použitý kodek, tedy algoritmus pro převod analogového signálu do digitální podoby. Cisco IP telelefony umějí používat kodek G.711 s nárokem
na pásmo 64kbps nebo kodek G.729, kterému
díky kompresi stačí 8kbps. V obou případech se
jedná o hodnoty bez zohlednění režie přenoso-

web
tip
Literatura a ostatní zdroje:
Architektura AVVID – www.cisco.com/go/avvid
Články o IP telefonii – www.isdn.cz
Aplikace pro Cisco telefonii –
www.teliphonia.com
IEEE – www.ieee.org
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vých protokolů, tedy IP, UDP, RTP a příslušného rámce 2. vrstvy.
Doplňme ještě, že telefon je schopen zprostředkovaně přes CallManager navázat spojení
i s telefony pracujícími na bázi standardu
H.323, jako je např. NetMeeting společnosti
Microsoft.

a telefon. Napájení z tohoto panelu pak používá
nevyužité páry UTP kabelu pro přívod napětí
48V do IP telefonu.
Jako poslední možnost zůstává použití klasického napěJového adaptéru zapojeného do
rozvodu 220V.

Jak komunikovat s okolím
Síla je v aplikacích
Významnou součástí některých modelů Cisco
IP telefonů je velký grafický displej. Kromě
standardního použití při ovládání telefonu ho
lze využít jako rozhraní pro zajímavé aplikace
postavené na bázi protokolu XML. Telefon
kontaktuje pomocí HTTP protokolu aplikaci na
nějakém web serveru, předá jí uživatelem zadané parametry a odpovědí mu je XML soubor,
který se zobrazí na displeji telefonu. Tímto
způsobem může mít uživatel přístup do různých telefonních seznamů, aJ už se jedná o seznam firemních kontaktů nebo seznam Českého Telecomu. Lze takto ale rovněž zobrazit
aktuální kursovní lístek nebo výpis z obchodního rejstříku. Displej podporuje i jednoduchý
grafický formát, takže firemní telefonní seznam
může obsahovat i fotografie zaměstnanců.

Napájení
Napájení IP telefonu lze realizovat třemi způsoby, které je možné vzájemně kombinovat.
První možností je napájení přes datový UTP
kabel přímo z LAN přepínače. K tomuto účelu
je nutné použít některý z řady přepínačů Catalyst vybavený moduly, které tuto možnost nabízejí. Dodejme, že napájení jde v tomto případě
přes stejné vodiče jako ethernetový signál.
Přepínač přitom dokáže rozpoznat přítomnost
Cisco IP telefonu na druhé straně, čili nehrozí
případné poškození jiného zařízení. Toto, zatím
proprierární, řešení je předmětem standardizace
v rámci IEEE 802.3af.
Nemáme-li k dispozici příslušně vybavený
přepínač Catalyst, lze použít speciální napájený
patch panel, který se vloží mezi LAN přepínač

Pro realizaci napojení tohoto řešení na klasickou telefonní síJ nabízí Cisco škálu VoIP bran,
které lze dimenzovat podle potřeb zákazníka.
Tyto brány jsou až na výjimky realizovány na
směrovačích a lze je vybavit všemi typy rozhranní. Od analogového FXO a FXS až po digitální ISDN BRI a PŘI. Signalizace mezi bránou
a CallManagerem je realizována podle typu
brány protokoly SSP, H.323 a MGCP.

Architektura AVVID
Závěrem dodejme, že IP telefonie v pojetí společnosti Cisco Systems je součástí širší koncepce pro implementaci konvergovaných sítí, která
je označována zkratkou AVVID (Architecture
for Voice, Video, and Integrated Data). Tato
architektura vedle uvedených prvků zahrnuje
vše od infrastruktury, managementu přes kvalitu služby, vazbu na adresářové služby až po
komplexní aplikace pro unified messaging a realizaci call center. Že je to řešení životaschopné
mohou dnes potvrdit i některé organizace
v Česku. Nedávno bylo např. úspěšně dokončeno nasazení Cisco IP telefonie v rámci sítě
poboček eBanky.
■
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